
หมายเหตุ 1:  ตรวจสอบรายช่ือการสมัครสอบ
1.1  ถ้านักศึกษาสมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฎรายช่ือ โปรดแจ้งกลับมาท่ีคุณมะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์  (พ่ีปู) 
       e-mail : mayula@sit.kmutt.ac.th   ภายใน วันจันทร์ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 20.00 น.
1.2 นักศึกษาท่ีเขียนค าร้องขอสอบ Comprehensvie ผ่านระบบค าร้องออนไลน์ (SIT Petition)  
     ให้รอผลการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (โดยเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบรายบุคคล)

หมายเหตุ 2: คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบ Comprehensive
2.1  ผู้สมัครสอบ Comprehensive  ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนครบ 36 หน่วยกิต (12 วิชา) ภายในภาคการศึกษาท่ี  2/2562
      และหรือคาดว่าจะลงครบ 36 หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษาท่ี  1/2563

                   และ  ผลการเรียนรวม ไม่ต่ ากว่า 3.00 (GPA รวมของภาคเรียนท่ี 2/2559)   2.2  ผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน ไม่ต่ ากว่า 3.00 (GPA รวม)   
* หากภายหลังคณะตรวจสอบแล้วพบว่า นักศึกษาขาดคุณสมบัติการสมัครตามประกาศน้ี  คณะสงวนสิทธ์ิ
คณะสงวนสิทธ์ิในการสอบคร้ังน้ันจะถือเป็นโมฆะ

หมายเหตุ 3:  ข้อสอบ  มี  3 ชุด  ตามรหัสนักศึกษาดังต่อไปน้ี
3.2  ชุดท่ี 1  มีข้อสอบ วิชาบังคับ  4 วิชา  ส าหรับนักศึกษาต้ังแต่ รหัสข้ึนต้นด้วย  58xx678-59xx650  (นศ.เข้าศึกษาภาค 2/58 & 1/59)

     (ชุดท่ี 1  วิชาท่ีสอบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ข้อสอบ รวมท้ังส้ิน 100 ข้อ)

3.3  ชุดท่ี 2 มีข้อสอบ วิชาบังคับ  4 วิชา  ส าหรับนักศึกษา  ต้ังแต่ รหัสข้ึนต้นด้วย  59xxxxxxxxx  (นศ.เข้าศึกษาภาค 2/59)  ข้ึนไป

     (ชุดท่ี 2  วิชาท่ีสอบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ข้อสอบ รวมท้ังส้ิน 100 ข้อ)

ล าดับ รหัสนักศึกษา ผังสอบ

1 59130700601 นางสาว ฐิติพร ทองแท้ จะประกาศอีกคร้ัง

2 59130700666 นางสาว มนัสนันท์ ดาราดิกุล บนเว็บไซต์คณะ

3 59130700675 นางสาว อัมพวัน เพียดขุนทด ข่าวหลักสูตร BIS

4 59130700683 นางสาว วนิดา ฟังนภาแก้ว
5 59130700686 นางสาว ทัดดาว ด้วงติลี
6 60130700614 นางสาว วาสนา สุวรรณบ ารุงชัย
7 60130700624 นาย กิตติคุณ จิตต์เทอดไทย
8 60130700641 นางสาว อรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา
9 60130700644 นางสาว จิราพร สินจังหรีด
10 60130700663 นาย จักกฤช สันตติวุฒิ
11 60130700667 นาย นภัสดล ทวีทรัพย์ธนกุล
12 60130700668 นางสาว ปรียาพร ไตรรัตนาภิกุล
13 60130700673 นาย สัณฐิติ สุรัตน์วราพล
14 60130700677 นางสาว สุวลี แจ้งข า
15 60130700679 นางสาว อัญนรา กันทะยะ
16 61130700604 นาย จิตตริณ จีรโกวิทยภาส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  Comprehensive   ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562  (คร้ังท่ี 3)
สอบวันเสาร์ท่ี  18 กรกฎาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.00 -12.00 น.  (ห้องสอบ :จะประกาศแจ้งอีกคร้ัง)

ช่ือ-สกุล



ล าดับ รหัสนักศึกษา ผังสอบช่ือ-สกุล

17 61130700605 นาย ณธกร รัตนะพีรากร
18 61130700606 นาย ณพนคร สุชีวกุล
19 61130700609 นางสาว ธาณินี มังหิรัญ
20 61130700610 นาย นพพงศ์ริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
21 61130700613 นางสาว ระพีพรรณ โพธนัง
22 61130700619 นางสาว อัมภิกา อ้นสะอาด
23 61130700621 นาย กรินทร์ นิลอ่อน
24 61130700624 นาย ชัยพล อมรพิทักษ์
25 61130700628 นางสาว พชรพรรณ เกตุแก้ว
26 61130700647 นาย สุรวุธ แซ่น้ิม
27 61130700649 นางสาว พรทิพย์ ว่องสรรพการ
28 61130700651 นาย ขวัญชัย จิตต์ภักดี
29 61130700653 นาย ปุญชรัสม์ิ ทองโฉม
30 61130700654 นาย ชินธัช นันทบุศยชาติ
31 61130700655 นาย ธนา นิยะโมสถ
32 61130700663 นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ
33 61130700664 นางสาว ณัฐธิดา เกียรติจินดารัตน์
34 61130700665 นาย ธนชัย พิพิธพัฒนาปราปต์
35 61130700666 นาย ธิติพงศ์ หวลกระโทก
36 61130700668 นางสาว พีรญา จีรพงศกร
37 61130700673 นาย ธนพรรณ นวลงาม
38 62130700644 นางสาว กนกพร สุทธาอามาตย์
39 62130700645 นางสาว ทัตพิชา เต็งพงศธร
40 62130700647 นางสาว นภศร สังข์ทิตนุ
41 62130700649 นาย พีราพล อาแว
42 62130700650 นาย พิระยานุวัฒน์ เจริญภักด์ิ
43 62130700652 นางสาว วรกาญจน์ สระแก้ว
44 62130700689 นางสาว ภัณฑิลา วระดี


